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KOMPETENCJE SPOŁECZNE POLSKICH
I LITEWSKICH STUDENTÓW –
ANALIZA PORÓWNAWCZA
SOCIAL COMPETENCE OF POLISH AND
LITHUANIAN STUDENTS − COMPARATIVE ANALYSIS
DOI: 10.15611/pn.2015.401.27
Streszczenie: W pracy podjęto próbę identyfikacji kompetencji społecznych studentów.
Głównym celem artykułu jest przedstawienie kompetencji społecznych, którymi dysponują studenci zaczynający edukację ekonomiczną na poziomie uniwersyteckim, ukazanych
w świetle wyników badań ankietowych kapitału społecznego tej grupy osób. Badania te stworzyły podstawę do analizy wybranych wyników ankiety przeprowadzonej wśród studentów
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (Polska) w 2013
roku i Wydziału Polityki i Zarządzania Uniwersytetu im. Mykolo Romerio w Wilnie (Litwa) w 2014 roku. Część teoretyczną artykułu poświęcono przeglądowi literatury przedmiotu
i przedstawieniu metodyki badań. Część empiryczna prezentuje wyniki badań. Z przeprowadzonej analizy wynika, że badani studenci dysponują niskim poziomem kompetencji społecznych.
Słowa kluczowe: kompetencje społeczne, kapitał społeczny, badania empiryczne.
Summary: In the paper an attempt has been made to identify social competence at the disposal
of students.The main aim of the paper is to discuss the notion of social competence of students
in the light of the results of the questionnaire survey on their social capital. Studies provided
the basis for the analysis of the results of the surveys conducted among first-year students of
the Faculty of Economics and Management, University of Szczecin, Poland in 2013 and of the
Faculty of Politics and Management at the Mykolas Romeris University in Vilnius, Lithuania
in 2014. A theoretical part of the paper contains a review of literature relating to the discussed
issues and description of methodology used in the survey. The empirical part presents results
from the survey. The findings of the analysis suggest that respondents have not developed
high level of social competence.
Keywords: social competence, social capital, empirical studies.
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1. Wstęp
Według katalogu umiejętności społecznych XXI wieku1, stanowiącego zestawienie
kompetencji, które posiąść powinien każdy młody człowiek, kompetencje społeczne
stanowią ważne umiejętności życiowe niezbędne do właściwego funkcjonowania
we współczesnym świecie. Obecny system edukacji powinien wyposażyć jednostki
nie tylko w wiedzę, ale także różnorodne kompetencje społeczne, czyli przygotowywać je do życia w XXI wieku [Partnership for 21st Century Skills 2010]. Współcześnie podkreśla się, że kompetencje społeczne stanowią ważną grupę umiejętności,
bez posiadania których jednostki nie mogą właściwie funkcjonować w życiu społecznym. Kompetencje te są niezbędne w podejmowaniu globalnych wyzwań, rozwiązywaniu problemów oraz w dążeniu do realizacji wspólnego dobra, mogą one
wspierać transformację społeczną i budować współpracę między narodami [OECD
2005; UNESCO 2014].
Głównym celem artykułu jest przedstawienie i analiza porównawcza kompetencji społecznych, którymi dysponują badani studenci polscy i litewscy, zaczynający edukację ekonomiczną na poziomie uniwersyteckim. Analiza kompetencji
społecznych studentów tych dwóch grup narodowościowych dokonana została na
podstawie wybranych wyników badań ankietowych na temat kapitału społecznego.
Badania ankietowe przeprowadzone zostały wśród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (Polska) w październiku
2013 roku, a wśród studentów Wydziału Polityki i Zarządzania Uniwersytetu im.
Mykolo Romerio w Wilnie (Litwa) w listopadzie 2014 roku.

2. Kompetencje społeczne – istota i znaczenie
Kategoria kompetencji społecznych nie doczekała się jednej definicji, która uznawana byłaby za właściwą przez przedstawicieli różnych nauk społecznych. W literaturze przedmiotu przedstawiane są zatem różnorodne definicje, formułowane
przede wszystkim na gruncie psychologicznym, socjologicznym i pedagogicznym,
które uogólniają lub uszczegóławiają tę kategorię i powodują, że jednoznaczne używanie tego pojęcia jest niemożliwe. Coraz częściej także kompetencje społeczne
pojawiają się w rozważaniach ekonomicznych, które rozpatrują je w kontekście
przejawów i efektów kapitału społecznego, traktowanego obecnie jako istotny czynnik zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego w poszczególnych krajach.
Brak jednej definicji powoduje, że kompetencje społeczne rozumiane mogą być
jako:
•• „zdolność, posiadanie niezbędnych umiejętności do tego, by wywrzeć pożądany
wpływ na innych ludzi w sytuacjach społecznych” [Argyle 1999];
•• zdolność ogólna ujawniająca się w wielu różnych sytuacjach [Jakubowska 1996];
1

Opracowany w 2008 roku przez: [Partnership for 21st Century Skills 2010].
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•• interakcja elementarnych zdolności wykorzystywanych w określonych typach
sytuacji [Greenspan 1981; Riggio 1986];
•• „złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego
typu sytuacjach społecznych, nabywane przez jednostkę w toku treningu społecznego” [Matczak 2007];
•• specyficzne umiejętności, które są zależne od kontekstu i przejawiają się w zachowaniu [Bierman, Welsh 2001].
Kompetencje społeczne rozpatrywane mogą być zatem w dwóch ujęciach.
Pierwsze – statyczne zakłada, że są one zachowaniami zmierzającymi do nawiązania, podtrzymania i zakończenia wszelkich relacji międzyludzkich. Drugie – dynamiczne opisuje je jako zachowania celowe, dostosowane do sytuacji, wyuczone
i kontrolowane przez jednostkę [Spitzberg, Cupach 2002].
Kompetencje społeczne są wynikiem całości doświadczeń nabytych przez jednostkę w procesie uspołecznienia. Mogą być więc rozwijane w wielu kontekstach,
zarówno poprzez edukację formalną, jak i nieformalną (np. w rodzinie, w ramach
grup sportowych, rówieśniczych, rozrywki) [Karl-Heinz; Lindner 2012].
Kompetencje społeczne mogą być także rozumiane jako zdolność „do zbudowania i utrzymania wysokiej jakości i wzajemnie satysfakcjonujących relacji oraz
unikania negatywnego traktowania lub wiktymizacji ze strony innych” [Bierman,
Welsh 2001]. Ich znaczenie dla jednostki wynika z tego, że warunkują one efektywne funkcjonowanie jednostki w kontaktach społecznych [Cavell 1990]. Kompetencje
społeczne nie mniej ważne są także z ogólnospołecznego i ekonomicznego punktu
widzenia, gdy rozważa się je jako:
•• kompetencje interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do udziału (w efektywny i konstruktywny sposób) w życiu społecznym, szczególnie w coraz bardziej zróżnicowanym społeczeństwie, a także w razie potrzeby do rozwiązywania konfliktów; ich podgrupę
stanowią kompetencje obywatelskie, które przygotowują osoby do pełnego
uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społeczno-politycznych, a także zobowiązanie do aktywnego i demokratycznego
uczestnictwa [European Communities 2007];
•• „umiejętności angażowania się w relacje, wspólnotowe działania, zdolności zagospodarowania sieci społecznych oraz wolności wyboru i krytycznego osądu”
[Nurmi 2011].
W takim rozumieniu kompetencje społeczne stają się niezbędne z punktu widzenia
sprawnego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Umożliwiają one właściwe
interakcje społeczne i ułatwiają współpracę wewnątrz- i międzygrupową, dzięki
tworzonym sieciom powiązań społecznych, zaufaniu oraz podzielanym normom
i wartościom, które według Putnama [1995] stanowią elementy kapitału społecznego. Może on „generować korzyści dla społeczeństwa poprzez zmniejszenie kosztów
transakcyjnych, promowanie kooperacyjnych zachowań, dyfuzji wiedzy i innowacji, a także poprzez zwiększenie indywidualnego dobrobytu i wynikających z tego
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pozytywnych efektów”2. Kompetencje społeczne są ujmowane jako główny wymóg
tworzenia relacji społecznych i formowania powiązań ze społeczeństwem, stanowiąc podstawę kapitału społecznego [Lifelong Learning Programme EU 2009], który tak jak inne formy kapitału (ludzki, rzeczowy, finansowy) „jest produktywny
umożliwiając osiąganie pewnych celów, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia,
gdyby go zabrakło” [Coleman 1988].

3. Metodyka badań
Badania ankietowe kapitału społecznego, których wybrane wyniki posłużyły do
analizy kompetencji społecznych, przeprowadzone zostały wśród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w roku
akademickim 2013/2014, a Wydziału Polityki i Zarządzania Uniwersytetu im. Mykolo Romerio w Wilnie w roku akademickim 2014/2015. W obu przypadkach ankietę przeprowadzono w początkowych miesiącach roku akademickiego, a respondentami byli studenci pierwszego roku studiów zaczynający ekonomiczną edukację na
szczeblu akademickim. Próbę okolicznościową respondentów polskich stanowiło
58%, a litewskich 51,4% wszystkich studentów pierwszego roku na tych wydziałach3.
Ankieta, oprócz pytań dotyczących danych socjodemograficznych, składała się
z 36 pytań typu zamkniętego oraz otwartego i obejmowała swoim zakresem kapitał społeczny bez podziału na jego typy. Przy jej tworzeniu został przyjęty schemat logiczny zaproponowany przez Bank Światowy w podręczniku poświęconym
badaniu kapitału społecznego Instruments of the Social Capital Assessment Tool
[Grootaert i in. 2004]. Opierając się na sugestiach Banku Światowego dotyczących
możliwości badań kapitału społecznego, w ankiecie zawarto pytania pogrupowane
w sześć obszarów tematycznych:
1. grupy i sieci – pytania z tej grupy dotyczyły charakteru i zakresu partycypacji respondentów w różnego rodzaju organizacjach społecznych, nieformalnych
sieciach i zakresu pomocy, jaką ankietowani dają i otrzymują;
2. zaufanie i solidarność – pytania z tego obszaru miały na celu zgromadzenie informacji na temat zaufania do najbliższych, obcych i osób publicznych oraz
rozpoznanie stosunku respondentów i ich postaw w odniesieniu do pomocy innym
jednostkom;
3. aktywność i współpraca – w ramach tej grupy pytań badaniu poddano współpracę respondentów z innymi w ramach swojego otoczenia;
2
Przegląd literatury i wyników badań potwierdzających taki wpływ kapitału społecznego znajduje się w: [Productivity Commission 2003].
3
Ankieta została przeprowadzona w ramach Badań Statutowych Katedry Makroekonomii, finansowanych ze środków MNiSW, przez zespół w składzie: dr hab. prof. US D. Miłaszewicz, dr R. Nagaj,
dr P. Szkudlarek, mgr A. Milczarek, mgr M. Zakrzewska.
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4. informacja i komunikacja – w tej części badań zebrano informacje na temat
sposobu dostępu do informacji i infrastruktury informatycznej oraz wykorzystania
jej do tworzenia więzi społecznych;
5. spójność i integracja społeczna – w tym obszarze podjęto próbę identyfikacji
charakteru i zakresu różnic między społecznościami oraz przyczyn ich tworzenia;
6. legitymizacja i uczestnictwo w życiu politycznym – pytania zawarte w tej
części miały określić stopień zaangażowania respondentów w procesy polityczne
oraz zakres, w jakim legitymizowana jest przez nich władza.

4. Kompetencje społeczne studentów – wyniki badań
Prezentowane poniżej wyniki badań kapitału społecznego studentów zostały wybrane w sposób pozwalający ukazać kompetencje społeczne respondentów i stanowią odpowiedzi jedynie na 6 pytań ankietowych.

A

B

Rys. 1. Działalność w organizacjach pozarządowych (% odpowiedzi) (A) i uczestnictwo w akcjach
charytatywnych (ilość razy w ciągu roku) (B)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Podsumowanie odpowiedzi dotyczących działalności w organizacjach pozarządowych, przedstawione na rys. 1A, charakteryzuje uczestnictwo ankietowanych w sieciach formalnych. Zrzeszanie się w takich organizacjach oraz zajmowane w nich pozycje traktowane jest nie tylko jako bardzo istotny wskaźnik kapitału
społecznego, ale świadczyć też może o takich kompetencjach, jak odpowiedzialne
działanie w interesie większej wspólnoty czy praca dla osiągnięcia wspólnego celu.
W badanej grupie polskich studentów jedynie niecałe 19% respondentów deklarowało uczestnictwo w organizacjach pozarządowych. Wśród respondentów litewskich takie deklaracje złożyła w badaniach niemal połowa z nich.
Gospodarstwa domowe badanej grupy Polaków nie są także zbytnio zaangażowane w sieciach nieformalnych, za które można uznać uczestnictwo w akcjach cha-
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rytatywnych (rys. 1B). Wprawdzie ponad 80% badanych polskich studentów wskazało, że ich gospodarstwo domowe uczestniczyło w ciągu roku w takich akcjach, ale
aż blisko 60% to uczestnictwo 1–2-krotne, a częstsze jedynie niewiele ponad 20%
ankietowanych. Co prawda prawie 1/4 badanych litewskich studentów stwierdziła,
że ich gospodarstwa domowe nie uczestniczyły do tej pory w akcjach charytatywnych, to jednak tyle samo litewskich gospodarstw domowych brało udział w takich
akcjach co najmniej 3-krotnie.Wskazuje to na większe zaangażowanie litewskich respondentów w działania, które mogą przynieść trwały i wymierny efekt społeczny
sprzyjający spójności społecznej.

A

B

Rys. 2. Zaufanie uogólnione (% odpowiedzi) (A) i do instytucji (% odpowiedzi „raczej ufam”
i „całkowicie ufam”) (B)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Za najważniejszy przejaw kapitału społecznego uważane jest zaufanie. Uznawane jest ono także za podstawę tworzenia i akumulacji tego kapitału. Jeden z typów
zaufania, tzw. zaufanie uogólnione (społeczne), wskazywane jest jako fundament
życia społecznego i podstawa budowania właściwych relacji społecznych, które łączą jednostki w dążeniu do osiągnięcia ważnych społecznie, wspólnotowych celów.
Umiejętność budowania zaufania, obdarzania nim innych i doświadczania go jest
zatem, ze społecznego punktu widzenia, istotną kompetencją społeczną. Jednak na
brak ogólnego zaufania do ludzi wskazuje 12,5% badanych polskich i 11,5% litewskich studentów (rys. 2A). Tylko 5,2% respondentów litewskich zgadza się z ogólnym stwierdzeniem, że ludziom można ufać. Polskich respondentów mających takie
samo zdanie jest przeszło 3-krotnie więcej (16,2%). Jest to jednak nadal mała część
respondentów. W obu grupach narodowościowych zdecydowanie najwięcej respondentów (62,6% polskich i 68,2% litewskich) wykazuje w tym względzie ostrożność.
Porównanie „obszarów” zaufania uogólnionego studentów obu grup narodowościowych wskazuje na nieco większe kompetencje w tym względzie charakteryzujące
polskich studentów.

302

Danuta Miłaszewicz

Skuteczne współdziałanie jednostki z otoczeniem uzależnione jest także od doświadczenia zaufania do władz i instytucji publicznych. Ten rodzaj zaufania jest
podstawą zaangażowania społecznego i gotowości do budowania wspólnoty zapewniającej realizację celów ponadjednostkowych. W przeprowadzonych badaniach
poziom zaufania do władz publicznych i wybranych instytucji mierzono na pięciopunktowej skali Likerta4, ale na potrzeby analizy zsumowano jedynie odpowiedzi
„całkowicie ufam” i „raczej ufam” (rys. 2B). Największym zaufaniem ankietowani
z obu grup narodowościowych obdarzają urzędników. Różnice są jednak znaczne
– jedynie 8,6% polskich badanych studentów obdarza urzędników zaufaniem i aż
28,3% litewskich respondentów. Niewielu respondentów obdarza zaufaniem władze
centralne (1,6% polskich i 4,4% litewskich studentów) i polityków (odpowiednio
1,1% i 3,6%). Jednak najmniejszym zaufaniem respondentów cieszą się władze samorządowe (odpowiednio 0,7% i 2,7%). I chociaż niewielki procent respondentów
pokłada zaufanie we władzach i instytucjach publicznych, to podkreślić należy, że
w każdym przypadku takich respondentów jest 2,5–3,5-krotnie więcej wśród litewskich studentów. W dalszym ciągu jest to jednak mały „obszar” zaufania do władz
i instytucji, który nie sprzyja budowaniu kompetencji społecznych badanych studentów. Szczególnie na szczeblu lokalnym brak zaufania do sprawujących władzę
może być przyczyną konfliktów społecznych, zniechęcenia w podejmowaniu działań na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju.
Za wyraz kompetencji obywatelskich w przeprowadzonych badaniach przyjęto
udział ankietowanych w nieprzymusowych kampaniach, demonstracjach, spotkaniach i zebraniach publicznych oraz dokonywanie zgłoszeń na policję. Uczestnictwa w tych formach kontaktów z innymi jednostkami, grupami czy instytucjami są
wyrazem nie tylko obywatelskich postaw respondentów, ale także chęci wpływania na otaczającą ich rzeczywistość poprzez zaangażowanie się w działania, które
mogą przynieść trwałe i wymierne efekty. Z badań wynika, że zdecydowanie więcej litewskich niż polskich respondentów charakteryzuje się wymienionymi wyżej
kompetencjami obywatelskimi (rys. 3A). Szczególnie duża różnica widoczna jest
w przypadku uczestnictwa ankietowanych w kampaniach społecznych lub politycznych – tylko 8% polskich badanych studentów brało w nich udział i prawie
o 16 p.p. więcej respondentów litewskich. Nieco mniejsze różnice na korzyść badanych litewskich studentów zanotowano w liczebności respondentów z obu grup
uczestniczących w demonstracjach (prawie 14 p.p.) oraz spotkaniach z politykiem
(nieco ponad 12 p.p.). Ponad 1/4 ankietowanych polskich studentów brała udział
w spotkaniach społeczności lokalnych, jednak ich liczba jest o prawie 5 p.p. mniejsza niż litewskich respondentów. Aktywną postawę obywatelską polegającą na zgłoszeniu na policję różnego rodzaju nieprawidłowości życia społecznego wykazało
17,6% polskich i 18,6% litewskich respondentów. Zważywszy na ich względnie młody wiek (średnia dla respondentów polskich 19,88 roku, SD = 1,32, a dla litewskich
Zastosowano skalę: całkowicie ufam, raczej ufam, trudno powiedzieć, raczej nie ufam, całkowicie nie ufam.
4
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19,29 roku, SD = 1,65), jest to dość duży odsetek ankietowanych charakteryzujących się odpowiedzialnością za sprawy społeczne i umiejętnością radzenia sobie w
sytuacjach konfliktowych.

A

B

Rys. 3. Postawy (% odpowiedzi „tak”) (A) i świadomość obywatelska (% sumy odpowiedzi
„zdecydowanie tak” i „raczej tak”) (B)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Postawy obywatelskie, których przykłady opisano wcześniej, związane są ze
świadomością obywatelską respondentów i mogą wynikać z podzielanych norm
i wartości (rys. 3B)5. Ponad 60% polskich respondentów i prawie 70% litewskich
wykazuje się empatią i uważa, że pomaganie ludziom znajdującym się w potrzebie
jest ich powinnością, sprawiającą dodatkowo przyjemność. Dla ponad 4/5 ankietowanych z obu narodowości właściwą formą pomagania innym jest uczestniczenie
w lokalnych akcjach społecznych. Jednak tylko 43% polskich i 67,3% respondentów z Litwy uświadamia sobie możliwość osobistego odziaływania na środowisko
lokalne i decyzje innych ludzi. Potencjalnie właśnie ci respondenci mogliby stać się
„wyzwalaczem” wielu lokalnych akcji społecznych. Jednak ankietowanym studentom, obok wspomnianego braku zaufania dla władz lokalnych, które z reguły włączają się w tego typu akcje, zdaje się brakować także pewnych umiejętności, które
pozwoliłyby na rozwiązywanie problemów i sterowanie sytuacjami społecznymi na
szczeblu lokalnym.
Jednocześnie około 65% ankietowanych z obu grup narodowościowych stwierdziło, że ich głos ma znaczenie, ale znaczna część z nich nie łączy tego z pozytywnym stosunkiem do demokracji. Jedynie 34,7% ankietowanych z Polski i 47,3%
ankietowanych z Litwy uważa, że ta forma sprawowania rządów ma przewagę nad
wszelkimi innymi formami. Można sądzić, że nie łączą oni ze sobą tych dwóch
spraw – możliwości zabierania głosu, a w ten sposób wpływania na decyzje i wydarzenia, oraz demokratycznego sposobu sprawowania władzy. Tak niska ocena demokratycznego systemu sprawowania władzy może wynikać także, jak wskazano
Respondenci udzielali odpowiedzi w skali Likerta (zdecydowanie tak, raczej tak, trudno powiedzieć, raczej nie, zdecydowanie nie) na pytanie: „Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem:…”.
5
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wyżej, z braku zaufania do instytucji tę władzę sprawujących, które w systemie
demokratycznym powinny liczyć się z głosem obywateli, obdarzających (lub nie)
swoją legitymizacją aktualnie sprawujących władzę.

5. Zakończenie
Wnioski z przeprowadzonej analizy porównawczej sugerują, że obie badane grupy
studentów charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem umiejętności, które
przyczyniają się do skutecznego współdziałania respondentów z otoczeniem. Podkreślić jednak należy, że większe luki w pewnych kompetencjach społecznych dostrzeżono wśród polskich ankietowanych.
Cytowane w literaturze przedmiotu wyniki badań potwierdzają związek przyczynowy między edukacją a wzrostem postaw oraz zaangażowania społecznego
[Campbell 2006], co sugeruje, że także ankietowani studenci, kończąc studia, powinni być w większym stopniu (niż obecnie) wyposażeni w kompetencje społeczne.
Wyciągnięte wnioski z przeprowadzonej analizy należy uznać w tym kontekście
za diagnozę potencjału kompetencyjnego badanych studentów, który powinien być
rozwijany w trakcie studiowania. Jednak ukończenie studiów może, ale nie musi,
wypełnić luki w ich kompetencjach społecznych. Aby się o tym przekonać, zespół
badawczy będzie kontynuował badania i powtórzy je na tych samych grupach respondentów w roku, w którym zostaną oni absolwentami.
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